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Abstract:
In some views, the right of childbearing is recognized for men In some views, the right of childbearing is recognized for men 
while some others have reserved the right for women. To 
submit evidences on their stance, each group has relied upon a 
number of evidences. Yet, a more comprehensive view has re-
served this right for couples jointly. However, this later view 
needs validation and further research. Thus, this study is an ana-
lytical-explanatory endeavor to conceptualize the necessities 
of contracts in general and marriage contract in particular to un-
cover the role of man, wife or couples in their rights of child-
bearing. Then, the views of those who hold the right for either 
man or wife was critically scrutinized and the possibility of 
adopting a more comprehensive view for reserving the right 
for couples was evaluated. Research findings showed that 
childbearing right can be attributed to couples and this view 
can be substantiated through necessities of permanent mar-
riage contract, divine sources, and normative understanding of 
permanent marriage contract. 
Keyword:
Childbearing right, Couples’ Joint right, Necessities of Mar-
riage Contract Nature, Necessities of Marriage Contract Gen-
erality.
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 زوجین تحلیل ادله فقهی تعلق حق فرزندآوری به
 داود بصارتی

 نیامحمود حکمت

 دهیچک

ها حق فرزندآوری را به مرد و برخی دیگر آن را به زن اختصاص داده است و برخی دیدگاه

ی ای از ادلهدر هر کدام از آنها برای اثبات تعلق حق فرزندآوری به یکی از زن یا مرد به پاره

رسد، تعلق حق فرزندآوری نظر میجامع بهعنوان دیدگاه فقهی استناد شده است. آنچه به

به زوجین به عنوان یک حق مشترک است. این دیدگاهِ جامع نیازمند پژوهش و اثبات است 

ی حاضر اثبات تعلق حق فرزندآوری به زوجین است. در این مقاله و هدف از نگارش مقاله

اطالق عقود به طور عام و تبیینی سامان یافته، ابتدا مقتضای ذات و -که به روش تحلیلی

به جهت نقشی که در تعلق فرزندآوری به زوج یا زوجه یا زوجین  -عقد نکاح به طور خاص

مفهوم شناسی شده، سپس دیدگاه قائلین به تعلق حق فرزندآوری به طور اختصاصی  -دارند

ن نتایج تریسنجی شده است. مهمتر امکانبه مرد یا زن نقد و بررسی و اثباتِ دیدگاه جامع

تواند به زوجین تعلق داشته باشد و آنچه رو این است که حق فرزندآوری میپژوهش پیش

در اثبات تعلق فرزندآوری به زوجین به عنوان یک حق مشترک مؤثر است، اموری همچون 
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 مقدمه

اصل فرزنددارشدن از اهداف زناشوئی و از کارکردهای زیستی خانواده است که بقای نسل بشر و 

، مطلوبِ جاودانه ماندنمیل ذاتی و فطری انسان برای  بهباتوجهکند. فرزندآوری جوامع را تضمین می

و  خانواده محوردر تمام جوامع  رونیازاباشد؛ زیرا فرزند، دنباله و اثر والدین خود میآدمی است؛ 

میت در دین اسالم بیشتر از سایر ادیان نسبت به آن تأکید شده است؛ البته میزان این تأکید و اه

، 1374حر عاملی: ؛ 257: 5، 1407؛ کلینی: 71، هود: 55، شعراء: 72، نحل: 12، نوح: 14)آل عمران: ادیان است 

، نتیجه طبیعی رابطه جنسی زن و مرد در نظام خلقت تکوینی است؛ دمثلیتول. فرزندآوری و (96: 15

به این معنا که یکی از قواعد تکوینی و طبیعی در خلقت زن و مرد، تمایل جنسی آنها به یکدیگر 

شود. بب فرزندآوری میاست که موجب ایجاد رابطه جنسی و تعدیل غریزه جنسی آنها و در نهایت س

البته در شرع اسالم الزم است که این رابطه جنسی به طور مشروع شکل بگیرد و یگانه راه مشروع 

شاهد  برای تحقق آن، نکاح است و این امر بیانگر وجود رابطه مستقیم بین نکاح و فرزندآوری است.

تشویق قرار گرفته است که  هایی بیشتر موردمطلب این است که در نصوص روایی اسالم، ازدواج

آور بچه باکرةبا زنان »آمده است:  آوری باشد. در روایتی به نقل از حضرت محمدنتیجه آن بچه

« کنمنیاور )عقیم(؛ زیرا من در روز قیامت به شما مباهات میازدواج کنید نه با زنان زیبای بچه

مشابه، ازدواج کردن دو جنس مخالف و روایت فوق و احادیث  بر اساس. (54: 20: ج1409)حرعاملی، 

 آنها یکی از اهداف مهم ازدواج است.  دار شدنبچه

خانواده از جمله چیزهایی که اهمیت و جایگاه فرزندآوری را در شریعت اسالمی و جوامع 

آن  تبعبهدهد، توجه به کارکردهای ازدواج است. تولید فرزند مشروع و نشان می یخوببه محور

ترین کارکردهای محور است، یکی از مهمه مورد تأیید همه شرایع و جوامع خانوادهنسل سالم ک

، 1407)کلینی، (، حفظ دین 21نکاح در کنار سایر کاکردهای آن همچون رسیدن به آرامش )روم: 

است. گفتنی است که تشریع  (220: 100، ج1410)مجلسی،  و اقامه سنت رسول خدا (328: 5ج

بیشتر احکام ناظر به روابط زن و مرد مثل احکام رعایت حجاب و عفاف، احکام زناشویی، احکام 

عده و امثال آن در راستای حمایت از فرزندآوری مشروع و حفظ نسل سالم و مصون ماندن آن از 

 .(277: 2، ج1407)طباطبائی، اختالط است 
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شرعی فرزندآوری، ممکن است در مرحله فرزندآوری، میان مطلوبیت طبیعی و  رغمیعل

زوجین اختالف ایجاد شود و یکی از آنها یا هر دو از فرزندآوری، امتناع کنند؛ مثالً مرد برخالف 

همین روند در فرضی که مرد خواهان «. خواهممن بچه نمی»آوری، به او بگوید: میل زن به بچه

است. اختالف زوجین در امر فرزندآوری گاهی به  تصورقابلز فرزندآوری و زن مخالف آن باشد نی

آورد و این واقعیت تلخی است که وجود برخی شود که سر از طالق در میحدی شدید می

گویای  -ت ه منشأ جدایی در آن اختالف زوجین در فرزندآوری ذکر شده اسک -های طالق پرونده

از آنها برای فرزندآوری، آمادگی الزم و کافی  زوجین یا یکی کهیدرصورتآن است. بدیهی است 

را نداشته باشند، آثار مثبت و برکات فرزندآوری از قبیل ثبات جمعیت، ثبات حاکمیت، 

فروغ و در صورت تداوم، جوان و کارآمد، ثبات بنیان خانواده و ... کم جامعةمندشدن از بهره

 طرفةکییجاد مخالفت مذکور مؤثر باشد، اثبات تواند در افروغ خواهد شد. یکی از عواملی که میبی

حق مشترک برای هر دو است؛  عنوانبهحق فرزندآوری برای یکی از زوجین و عدم اثبات آن 

هاست: آیا فرزندآوری به طور انحصاری به پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش رونیازا

ن به تعلق فرزندآوری به یکی از زوجین، خدشه قائلی ادلةتوان در یکی از زوجین تعلق دارد؟ آیا می

یک حق مشترک به زوجین تعلق داشته باشد؟ در  عنوانبهوارد کرد؟ آیا ممکن است فرزندآوری 

مقتضی تعلق حق  ،؟ آیا اطالق عقد نکاحبودن پاسخ، ادله فقهی آن چیستصورت مثبت

نتایج عقد صحیح نکاح است؟  فرزندآوری به زوجین است؟ آیا حق فرزندآوری زوجین از لوازم و

 اگر فرزندآوری ناشی از مقتضای اطالق عقد نکاح باشد، نکاح دائم منظور است یا نکاح منقطع؟

 پیشینه تحقیق

ای تحقیقات فقهی و حقوقی از سوی نویسندگان انجام شده فرزندآوری، پاره گرچه درباره الزام به

عنوان یک حق مشترک تحقیق جامع و است، اما در خصوص تعلق فرزندآوری به زوجین به

الزام و »مستقلی یافت نشد. راجع به برخی تحقیقات انجام شده درباره فرزندآوری از قبیل 

گفتنی است که با اهداف پژوهش حاضر فاصله دارد. در برخی از آنها، بحث  «مشروعیت الزام

واکاوی شده « به فرزندآوریمشروعیت الزام »و در برخی دیگر « مبانی فقهی الزام به فرزندآوری»

است. در این مقاالت، مبانی فقهی الزام زوجین به فرزندآوری و مشروعیت الزام مذکور بررسی 
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حاضر واکاوی  مقالةه در ک - یک حق مشترک عنوانبهشده است، اما تعلق فرزندآوری به زوجین 

« الزام به فرزندآوریمبانی فقهی »قرار نگرفته است. همچنین در مقاله  موردبحث -ت شده اس

، اما در (1388)قراملکی، فرزندآوری مقتضای ذات و مقتضای اطالق عقد نکاح تلقی نشده است 

مقاله حاضر فرزندآوری از لوازم عقد صحیح نکاح و مقتضای اطالق عقد نکاح دائم دانسته شده 

قاله مذکور همسو است. البته مقاله حاضر در اینکه ذات عقد نکاح مقتضی فرزندآوری نیست با م

است. نکته دیگر اینکه در بحث مقتضای اطالق عقد نسبت به فرزندآوری بین عقد نکاح دائم و 

آید مقتضای اطالق ای که در ادامه میعقد نکاح منقطع تفاوت هست به این معنا که طبق ادله

 در نکاح موقت وجود ندارد. ییاقتضانکاح دائم، فرزندآوری است، اما چنین 

ن مقاله، تمرکز اصلی بر روی مبانی فقهی و عرفی تعلق حق فرزندآوری به زوجین در ای

عنوان یک حق یک حق مشترک است. برای اثبات تعلق حق فرزندآوری به زوجین به عنوانبه

مشترک هم از نصوص شرعی مثل آیات و روایات و هم از مقتضای اطالق عقد نکاح دائم و 

  ز عقد نکاح استفاده شده است.طور از عرف و فهم عرفی اهمین

 روش تحقیق

بیینی استفاده شده است. در ابتدا توضیحاتی درباره مقتضای ت - یدر این مقاله از روش تحلیل

ذات و مقتضای عقود به طور عام و سپس مقتضای ذات و مقتضای اطالق عقد نکاح به طور خاص 

ذات عقد نکاح و در مرتبه بعدی نسبت  یمقتضابهنسبت  مرتبهکیشود؛ زیرا فرزندآوری ارائه می

شود و بسته به اینکه مقتضای ذات یا مقتضای اطالق باشد، اطالق نکاح بررسی می یمقتضابه

شود. البته تفاوت مقتضای اطالق آثار و از جمله تعلق آن به زوج یا زوجه یا زوجین مشخص می

شدن مفهوم مقتضای ذات و اطالق شود. برای روشن در دو نکاح دائم و موقت نیز واکاوی می

اول  رونیازابررسی شود؛  یطورکلبهنکاح منطقی است که قبل از آن مقتضای ذات و اطالق عقود 

شود. پس از آن ذات و اطالق نکاح بررسی می یمقتضامقتضای ذات و اطالق عقود و در ادامه 

لی واکاوی و در نهایت مورد تحلی صورتبهقائلین به تعلق حق فرزندآوری به مرد مطرح و  ادلة

درباره دیدگاه تعلق حق فرزندآوری به زن نیز دنبال  ندیفراو همین  گیردمینقد و بررسی قرار 
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طور مستدل یک حق مشترک به عنوانبه. در پایان، بحث تعلق فرزندآوری به زوجین شودمی

 شود.میسنجی امکان

 های پژوهشیافته

آنها باید سراغ معیارهای تشخیصی ناظر برای بررسی تعلق حق فرزندآوری به زوجین یا یکی از 

این معیارها، مقتضای ذات و مقتضای  جملةو حاکم بر حقوق و وظایف ناشی از عقد نکاح رفت. از 

مصادیق حقوق و وظایف زوجین که  نییتبدر  میمستقاطالق نکاح است؛ زیرا این معیارها نقش 

آیا فرزندآوری حق زوج »این پرسش که  شدن جواباز عقد نکاح است، دارد. برای مشخص ناشی

، باید بررسی کنیم که آیا فرزندآوری مقتضای عقد نکاح است «است یا زوجه یا حق مشترک آنها؟

یا نیست. اگر فرزندآوری مقتضای عقد نکاح باشد، باید روشن شود که مقتضای ذات عقد است یا 

ذات و اطالق عقود  یمقتضابرای رعایت ترتیب منطقی بحث ابتدا  ق عقد. در ادامهمقتضای اطال

نقش آنها در اثبات فرزندآوری برای زوجین  مقتضای ذات و اطالق عقد نکاح و و سپس یطورکلبه

 شود. یا یکی از آنها بررسی می

 مقتضای عقود .1

کرد، عدم مخالفت شروط مذکور با در بحث شروط ضمن عقد یکی از نکاتی که باید به آن توجه 

هایی مقتضای عقد است. این بحث در متون و کتب فقهی از سوی فقها مطرح شده است و مثال

تبیین آن بیان گردیده است. در کالم فقها مواردی بیان شده است که شرط کردن آنها  جهتهم

د است که هم خود عق یمقتضاشود؛ زیرا شرط مزبور خالف در ضمن عقد موجب بطالن عقد می

شود. در مقابل موارد دیگری ذکر شده است که شرط باطل است و هم موجب بطالن عقد می

شرط کردن آنها در ضمن عقد بدون ایراد است. فقها بحث اقتضائات عقود را در دو دسته مقتضای 

ست که اند و آنچه رعایت آن مهم و الزم است این اذات عقد و مقتضای اطالق عقد ارائه کرده

شرط ضمن عقد نباید خالف مقتضای ذات عقد باشد در غیر این صورت موجب بطالن عقد 

شود. این اقتضائات دوگانه در تمام عقود به طور عام و در عقد نکاح به طور خاص جریان دارد؛ می

 ابتدا به توضیح مقتضای ذات عقد و مقتضای اطالق عقد به طور عام پرداخته و در ادامه رونیازا

 شود.این دو مقتضا در عقد نکاح بررسی می
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 مقتضای ذات عقد .1. 1

آن،  انتفاعشود و با مقتضای ذات عقد هر چیزی است که ماهیت و صحت عقد با آن محقق می

شود؛ مثالً مقتضای ذات عقد بیع، ملکیت و مقتضای ذات عقد نکاح، ماهیت عقد نیز منتفی می

)حسینی شوند زوجیت است. ملکیت و زوجیت نتیجه و اثر مستقیم دو عقد بیع و نکاح محسوب می

آن عقد  انتفاعشود و با عقد بدون مقتضای ذات محقق نمی گریدعبارتبه .(250 :2، ج1417ای، مراغه

مقتضای  نی؛ بنابرا(50 :1408)نراقی،  شودنیز از لحاظ لغوی، مفهومی، عرفی و شرعی منتفی می

شود؛ مثل ای از عقد ناشی میذات عقد، اثر عمده و اساسی هر عقدی است که بدون هیچ واسطه

بیین شود. برخی از فقها در تزوجیت و ملکیت که به طور مستقیم از عقود نکاح و بیع حاصل می

اند و عقد را استفاده کرده« معلول»و « علت»رابطه مقتضای ذات عقد و عقد از اصطالح فلسفی 

 خارج فقه بیع: )جوادی آملی،اند به منزله علت تامه و مقتضای ذات عقد را به منزله معلول دانسته

ی یک پدیده های رایج در علت و معلول این است که هرگاه علت تامه برا. یکی از بحث(3/7/1394

شود از علت تامه خود غیرممکن فراهم شود، تخلف آن پدیده که اصطالحاً معلول نامیده می

اگر اثری مثل زوجیت مقتضای عقد نکاح باشد، عقد نکاح نیز علت تامه آن  رونیازاخواهد بود؛ 

هر  اثر خواهد بود و جدایی عقد نکاح از زوجیت حتی با شرط ضمن عقد و توافق طرفین یا به

زوجیت از  نی؛ بنابرااست؛ زیرا جدایی معلول از علت تامه محال است رممکنیغشکل دیگری 

   و وقوع نیست. تصورقابلاقتضائات ذاتی عقد نکاح است که جدایی آن از عقد 

 مقتضای اطالق عقد .2. 1

باشد، آن را  دوشرطیقخالی از  کهیدرصورتمقتضای اطالق عقد هر چیزی است که اطالق عقد 

کند، کند؛ یعنی عقد بذاته مقتضی آنها نیست و با داللت مطابقی بر آنها داللت نمیایجاب می

اگر عقد بیع به طور مطلق و بدون تقید به  رونیازاکند؛ بلکه به طور التزامی به آنها ارشاد می

آن مکان تسلیم مبیع قید کند؛ مثاًل عقد بیعی که در ای امور واقع شود، اموری را اقتضا میپاره

؛ (113، 2: ج1373)نائینی، کند که محل تسلیم آن، محل وقوع عقد بیع باشد نشده است، اقتضا می

شود و اگر این مقتضای اطالق عقد اثری است که به دنبال انشای عقد مطلق ظاهر می نیبنابرا

رسد و عقد همچنان موجود نمیرود، اما به عقد آسیبی اثر رفع گردد، صرفاً اطالق عقد از بین می
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است. در واقع شرط تأثیر مقتضای اطالق آن است که مانعی در جلوی آن نباشد؛ یعنی اگر 

کند؛ از این برخی مقتضای امری موجود باشد و مانعی در سر راه آن نباشد، آن امر تحقق پیدا می

تأثیر مقتضا وجود نداشته  گویند که اگر عقدی به نحو مطلق واقع شود و مانعی ازحقوقدانان می

. (677 :1368)جعفری لنگرودی، د محقق کند باشد عقد، مقتضای آن است که اثر را به دنبال عق

المؤمنون »اگر شرطی خالف مقتضای اطالق عقد باشد، عمل به آن شرط با استناد به  اساسنیبرا

کند؛ ای وارد نمیخدشه الزامی است و هرگاه شرط مزبور منتفی شود، به صحت عقد« عند شروطهم

زیرا رابطه عقد با آن اثر و شرط از نوع رابطه علت تامه و معلول نیست؛ در نتیجه قابل انفکاک از 

  یکدیگر هستند.

بنابراین عقود دارای دو قسم اقتضاء هستند: گاهی اموری هستند که عقد به طور ذاتی مقتضی 

د و این امور الزم الینفک عقد هستند و عقد بدون کنآنها است و به طور مطابقی بر آنها داللت می

یابد؛ مانند ملکیت در بیع که مقتضای ذات بیع است و سلب ملکیت از عقد بیع با آنها تحقق نمی

شود؛ زیرا شرط سلب ملکیت با مقتضای ذات عقد بیع مخالف است. شرط، موجب ابطال عقد می

عقد به طور  گریدعبارتبهاست نه ذات عقد؛ گاهی موارد دیگری هست که اطالق عقد مقتضی آنه

کند، بلکه به طور التزامی یا ضمنی یا تبعی مقتضی آنها است و این امور مطابقی بر آنها داللت نمی

 .(40-33 :1345)سینایی،  شونداز آثار و توابع و لوازم عرفی یا شرعی عقد محسوب می

گفتنی است مواردی که اطالق عقد مقتضی آنها است، دو نوع است: گاهی این موارد از آثار 

شوند و آن در اموری است که اطالق عقد در صورت نبود قرینه اعم از عقد محسوب می یعرف

متصل یا منفصل، کالمی یا فحوایی، ارتکاز عقلی یا عرفی و غیره مقتضی آنها باشد مثل اینکه 

ق عقد بیع نسبت به نوع نقد در بیع نقدی، نقد رایج کشور محل وقوع عقد است. مقتضای اطال

شوند؛ مثل اینکه مقتضای اطالق عقد بیع گاهی نیز این موارد از آثار و توابع شرعی عقد تلقی می

آن مقتضا  انتفاعدر بیع حیوان، وجود خیار مجلس و خیار حیوان است. در این موارد یا طرفین 

کنند به این نحو که ثمن نقد، نقد رایج نباشد یا خیار مجلس در کار نباشد شرط می را ضمن عقد

گذارند و اطالق به این معناست که وجود و یا عدم آنها شرط نشده یا اینکه آن موارد را مطلق می

 .(45: 6ج، 1420)انصاری، است 
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و عقد مطلق شروط مخالف مقتضای عقد میان اثر مطلق عقد  حیتوضبرخی از فقها در 

اند که شرط خالف اثر مطلق عقد را شرط خالف مقتضای ذات عقد و تمییز قائل شده گونهنیا

اند باطل و شرط خالف مقتضای عقد مطلق را شرط خالف مقتضای اطالق عقد و صحیح دانسته

  .(91و  7: 3ج، 1394)جوادی آملی، 

توان گفت مواردی که به ذات و مقتضای اطالق می یمقتضابهبندی مباحث مربوط در جمع

شوند و عقد نیز بدون و با هیچ شرطی از عقد جدا نمی وجهچیهبهطور دائمی همراه عقد هستند و 

شوند و امکان شرط بر یابد، مقتضای ذات عقد است و مواردی که از عقد جدا میآنها قوام نمی

 عقد است.خالف آنها نیز وجود دارد، مقتضای اطالق 

 مقتضای عقد نکاح .3. 1

 صورتبهشود تا نقش عقد نکاح در تحقق فرزندآوری در این قسمت مقتضای عقد نکاح بررسی می

« مقتضای عقد نکاح»مقتضای ذات یا مقتضای اطالق روشن شود. در واقع هدف از طرح بحث 

اشد؟ برای تبیین بحث تواند مقتضای ذات یا اطالق عقد نکاح باین است که آیا فرزندآوری می

الزم است مقتضای ذات و اطالق نکاح بررسی شود و معلوم گردد که عقد نکاح به طور ذاتی 

مشخص شود که عقد  طورنیهممقتضی چه آثاری است که قابل تفکیک از عقد نکاح نیستند و 

عقد  به طور مطلق منعقد شود، مقتضی چه اموری است که قابلیت انفکاک از کهیدرصورتنکاح 

توان خالف آنها شرط کرد، سپس در ادامه مقتضای عقد نکاح نسبت به فرزندآوری را دارد و می

 شود.واکاوی می

 مقتضای ذات نکاح .1. 3. 1
فهم مقتضای ذات و اطالق برخی از عقود مثل بیع راحت است، اما در برخی عقود مثل نکاح 

ثر و غرض اصلی عقد نکاح را امری دشوار برخی از حقوقدانان فهم ا رونیازانیست؛  گونهنیا

. فقها نیز در تشخیص چیستی مقتضای عقد نکاح دائم وحدت (93 :1356)کاتوزیان، اند توصیف کرده

خورد که در ؛ لذا اقوال فقهی مختلفی در این زمینه به چشم می(48: 6ج، 1415)انصاری، نظر ندارند 

یگاه فرزندآوری را به لحاظ منشأ نسبت به عقد نکاح شود و نتیجه این واکاوی جاادامه واکاوی می

کند، بلکه از یعنی این که عقد نکاح به طور ذاتی منشأ فرزندآوری است یا ذاتاً به آن داللت نمی

 کند.شود، معلوم میطریق دیگری به آن رهنمون می
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اند برخی از نویسندگان وطی و گروهی دیگر مطلق التذاذ را مقتضای عقد نکاح ذکر کرده (الف

، اما معلوم نیست مراد آنها از مقتضا، ذات است یا اطالق. البته (12/06/1391خارج فقه نکاح: )رضازاده، 

 رونیازاتواند مقتضای عقد نکاح محسوب شود؛ استمتاع از توابع شرعی عقد نکاح است؛ لذا می

شود عدم استمتاع باطل نیست و موجب بطالن عقد نیز نمی شرطبهانعقاد نکاح بدون استمتاع و یا 

که  ییهرجاوطی، التذاذ و استمتاع، اسکان دادن زوجه در  نی؛ بنابرا(536: 24ج، 1408)بحرانی، 

نکاح حتی بدون کند، از لوازم و توابع شرعیه نکاح است و عقد می ریپذامکاناستیفای این حق را 

. صاحب جواهر عقد نکاح را موجب (538-535: 24ج، 1408)بحرانی، فرض این موارد نیز صحیح است 

داند و معتقد است که هرگاه عدم نزدیکی شرط شود، این شرط مانع اثرگذاری وطی می اباحه

: 31ج، 1981)نجفی، شود رود و وطی مباح میشود و با رضایت زن، مانع مذکور از بین میعقد می

. طبق بیان صاحب جواهر استمتاع نیز مقتضای اطالق نکاح است و شرط عدم استمتاع (100

توان گفت که وطی نیز معیار مقتضای ذات و اطالق می بهباتوجهشود. موجب بطالن عقد نمی

 مقتضای اطالق نکاح و از غایات نکاح است. البته اگر مراد از شرط عدم استمتاع، مطلق مصادیق

که موجب تعطیل شدن رابطه زوجیت شود، شکی  یاگونهبهباشد،  یرجنسیغآن اعم از جنسی و 

شود، اما اگر نیست که این شرط، خالف مقتضای ذات عقد نکاح بوده و سبب بطالن عقد می

 کند.عدم آنها شرط شود، خللی به عقد وارد نمی ییتنهابهمصادیق مذکور 

خارج  )جوادی آملی، اند نکاح را جزء مقتضای ذات آن دانستهعقد  الزم بودنای از فقها، عده (ب

، مقتضای ذات عقد نیست؛ مثالً عقد بیع با آنکه از . البته لزوم هر عقد الزمی(2/8/1388فقه نکاح : 

اگر کسی شرط خیار کند، خالف  رونیازاعقود الزمه است، اما لزومش مقتضای ذات نیست؛ 

نیست و انحالل  طورنیاپذیر است، ولی نکاح ه است؛ زیرا بیع اقالهمقتضای ذات عقد شرط نکرد

. اختیار (346: 7ج، 1416)شهیدثانی، آن نیازمند اسباب توقیفی خاصی همانند طالق، لعان و ... است 

از اسباب انحالل نکاح نیز شرایط خاصی دارد؛ مثالً اجرای طالق نیازمند شرایطی همچون  هرکدام

اگر شرط خیار فسخ در  کهیدرحالاست، « وقوع در طهر غیرمواقعه»و « ادلحضور دو شاهد ع»

)جوادی نکاح جاری باشد، برای انحالل آن کافی است و نیازمند شرایط و لوازم مخصوص نیست 

توان به هم زد و فرق آن با بیع نمی یراحتبهعقد نکاح را  نی؛ بنابرا(18/11/94خارج فقه نکاح: آملی، 

 .(2/8/1388 )همان:نیست  گونهنیاکاح ذاتاً مقتضی لزوم است، ولی بیع این است که ن
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اما لزوم در بیع مقتضای  ،وجه تفاوت عقد نکاح با عقد بیع در اینکه لزوم، مقتضای ذات نکاح

گردد. لزوم یا حکمی است یا حقی. لزوم نکاح، حکمی و اطالق عقد است به اقسام لزوم بر می

شرط خیار در نکاح برخالف شرع است؛ زیرا برخالف حکم خدا است،  لزوم بیع، حقی است؛ لذا

تواند حق خود گردد و او میاما شرط خیار در بیع برخالف حق است و حق هم به ذی حق بر می

را با اسباب مشروعی مثل شرط خیار یا اقاله اسقاط کند، اما در لزوم حکمی هیچ راهی برای 

 .(385: 2ج، 1404)خویی، است  عقالًن امر، بنای اسقاط لزوم وجود ندارد و دلیل ای

 مقتضای اطالق نکاح .2. 3. 1
شوند، اما به جهت اینکه قابل انفکاک از عقد امور و آثاری که با انشای عقد نکاح ایجاد می

شوند، اما امری که توان خالف آنها شرط کرد، مقتضای اطالق نکاح محسوب میهستند و می

لت تامه یعنی نکاح باشد و امکان شرط خالف نسبت به آن منتفی باشد، ع ریناپذتخلفمعلول 

شود، مقتضای علقه زوجیت که با انشای نکاح ایجاد می رونیازامقتضای ذات عقد نکاح است؛ 

قابل تخلف از عقد نیست و عقد نیز بدون آن باطل است، اما سایر  وجهچیهبهذات نکاح است؛ زیرا 

شوند، مقتضای ، حق مضاجعه، حق تمکین و غیره که از عقد ناشی میامور مثل حق نفقه زوجه

 شوند.اطالق عقد نکاح محسوب می

 تفاوت مقتضای اطالق نکاح دائم و منقطع در فرزندآوری .3. 3. 1
در این جا مناسب است تفاوت مقتضای اطالق نکاح دائم با نکاح منقطع نسبت به فرزندآوری 

حی از سوی فقها مبنی بر تفاوت اقتضائات این دو نوع نکاح نسبت واکاوی شود. البته کالم صری

به امر فرزندآوری در دست نیست، اما فقها در اموری دیگری غیر از فرزندآوری مثل ارث به بیان 

معیار فقهی که در ارث جهت  بهباتوجه رونیازااند؛ تفاوت اقتضائات نکاح دائم و منقطع ورود کرده

توان تفاوت مقتضای اطالق دو نکاح را نسبت به فرزندآوری بیان تفاوت انتخاب شده است، می

اند. به بری زن در نکاح دائم و موقت تصریح کردهارث متفاوت بودنتبیین کرد. برخی از فقها به 

د؛ یعنی به مرد بگوید به شرطی نظر آنها اگر زنی نکاح موقت خود با مرد را مشروط به توارث کن

کنم که از تو ارث ببرم، چنین شرطی صحیح است؛ زیرا مخالف مقتضای با تو ازدواج موقت می

ذات عقد نیست. وجه صحت هم این است که در اینجا عقد مطلق مراد است نه مطلق عقد؛ به 

اما اگر نکاح موقت  ،بردینماین معنا که اگر زن با مردی نکاح موقت کرد و چیزی نگفت، ارث 
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در نکاح دائم و موقت تفاوت  نی؛ بنابرابکند و در ضمن آن توارث را شرط نماید، مشکلی ندارد

برد، اما در نکاح موقت اگر کند، ارث می وجود دارد؛ به این معنا که اگر در نکاح دائم سکوت

خارج فقه  )سبحانی،د برد که آن را شرط کرده باشبرد، بلکه زمانی ارث میسکوت کرد، ارث نمی

  .(14/12/1394 صالة: 

اطالق نکاح دائم با موقت در توارث است. همین  یمقتضابیان فوق حاکی از وجود تفاوت 

تفاوت در فرزندآوری نیز وجود دارد؛ به این بیان که فرزندآوری مقتضای اطالق نکاح دائم است، اما 

طالق نکاح دائم با مدد داللت التزامی مبنی مقتضای ا نی؛ بنابرامقتضای اطالق نکاح موقت نیست

بر فرزندآوری است. اکنون که مفهوم مقتضای ذات و اطالق عقود به طور عام و مفهوم مقتضای ذات 

با موقت نسبت به  یک عقد خاص و تفاوت مقتضای اطالق نکاح دائم عنوانبهو اطالق نکاح 

 پردازیم. علق حق فرزندآوری به زوجین میهای تفرزندآوری روشن شد، به بررسی و تحلیل دیدگاه

 ها در فرزندآوری. دیدگاه2

دیدگاه درباره تعلق حق فرزندآوری به زوجین قابل طرح است؛ زیرا یکبار این حق نسبت  دو

 شود.اطالق آن مطالعه می یمقتضابهذات نکاح، بار دیگر نسبت  یمقتضابه

گیرد؛ زیرا مقتضای هر دوی زوجین تعلق می اگر فرزندآوری جزء مقتضای ذات نکاح باشد، به

شود. اگر فرزندآوری جزء مقتضای اطالق نکاح باشد، ذات نکاح متوجه طرفین عقد یعنی زوجین می

 شود که آیا فرزندآوری در این صورت، متعلق به زوج است یا زوجه یا به هر دو.این بحث مطرح می

 . فرزندآوری، مقتضای نکاح1. 2

 کنیم.قتضای عقد نکاح نسبت به فرزندآوری را در دو ُبعد ذات و اطالق، بررسی میدر این قسمت م

 فرزندآوری و مقتضای ذات عقد نکاح .1. 1. 2
)عاملی، دارند  نظراتفاقهمه فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، 

و در  یطورکلبهمعیاری که در مقتضای ذات عقود  بهباتوجه نظراتفاق. وجه این (281: 7ج ،1413

گردد. معیار مقتضای ذات عقد این است که هر امری عقد نکاح به طور خاص مشخص شد، بر می

که تفکیک آن از عقد مساوی با بطالن عقد  یاگونهبهو اثری که پس از انشای عقد ایجاد شود 

شود؛ لذا اگر بدون آن محقق نمی وجهچیهبهباشد، عقد به طور ذاتی مقتضی آن است و عقد 
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شود. به تعبیر بعضی از فقها جدایی شرطی بر خالف آن ایجاد شود، هم شرط و هم عقد باطل می

عقد محسوب  ریناپذییجداذات عقد از عقد موجب تناقض است؛ چون مقتضای ذات عقد، الزم 

ر مذکور تنها امری که به دنبال انشای معیا . با توجه(29/07/1394 :خارج فقه صالة)سبحانی، شود می

از ذات عقد نکاح جداشدنی نیست، علقه زوجیت و محرمیت  وجهچیهبهشود و عقد نکاح ایجاد می

هم نیست، اما سایر امور و  تصورقابلکه عقد بدون آن وجود و قوام ندارد و حتی  یاگونهبهاست 

کاح ندارد، بلکه از غایات و اهداف نکاح دائم ای با عقد نآثار عقد مثل فرزندآوری چنین رابطه

خالف آن یعنی عدم فرزندآوری شرط شود، عقد  هرگاهنیست که  یاگونهبهشوند، اما محسوب می

محقق نشود، بلکه عقد نکاح بدون آن نیز قوام و وجود دارد و اصطالحاً فرزندآوری جزء مقتضای 

ثبات تعلق حق فرزندآوری به زوج یا زوجه یا هر برای ا نی؛ بنابراشودذات عقد نکاح محسوب نمی

توان از مسیر مقتضای ذات عقد نکاح پیش رفت و برای این امر باید راه دیگری مثل دو نمی

 مقتضای اطالق نکاح را بررسی کرد.

ناگفته نماند که برخی از نویسندگان برای اثبات اینکه فرزندآوری، مقتضای ذات نکاح نیست، 

آیات و روایت نکاح  نبودن دیمق»، «عقد نکاح به فرزندآوری نبودن دیمق»ر همچون ای اموبه پاره

. در توضیح ادعای (7و  6 :1388)قراملکی، اند استناد کرده« استحباب زن ولوده»و « به فرزندآوری

مزبور گفتنی است که اگر عقد نکاح به طور ذاتی مقتضی فرزندآوری باشد، باید در تعریف عقد 

فرزندآوری قید شود و همین طور در آیات و روایات مربوط به نکاح باید قید فرزندآوری به نکاح، 

ای بر ادعا )مقتضای ذات نبودن فرزندآوری( چشم بخورد. در بحث انتخاب زن ولوده نیز قرینه

وجود دارد؛ زیرا اگر فرزندآوری از آثار و لوازم ذاتی عقد نکاح باشد، باید به جای استحباب، از 

آوری حکم وجوب استفاده شود؛ یعنی بر مرد واجب است که با زنی ازدواج کند که توانایی بچه

 داشته باشد نه اینکه اختیار چنین زنی برای مرد استحباب داشته باشد.

توان گفت که راه عنوان ادله مقتضای ذات نبودن فرزندآوری میدر ارزیابی دو امر اول به

یا نبودن چیزی در عقد این است که باید بررسی کرد که آن چیز  صحیح برای اثبات ذاتی بودن

 تصورقابلعقد بدون آن باطل شود و اینکه عقد بدون آن چیز  کهیطوربهپذیر است؛ از عقد جدایی

نباشد معلوم است که آن چیز مقتضای ذات عقد  تصورقابلاگر عقد بدون آن  است یا خیر که

مقید نبودن عقد  نی؛ بنابراوم است که مقتضای اطالق عقد استباشد معل تصورقابلاست و اگر 
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دلیل، اثبات کند که فرزندآوری، مقتضای  عنوانبهتواند نکاح یا آیات و روایات مربوط به نکاح نمی

توان گفت ذات عقد نکاح نیست. البته در مورد اخیر یعنی مستحب بودن انتخاب زن ولوده می

 مؤید مبنی بر مقتضای ذات نبودن فرزندآوری تلقی شود. عنوانبه تواندکه دلیل نیست، اما می

، به وجود صفت یدامنپاکخانوادگی و  اصالتبودن، شهید اول در کنار صفاتی همچون باکره

فَةَ یخْتَرِ الْبِكْرَ الْعَفِیَو لْ»کند: شود، اشاره میهمسر یک مرد انتخاب می عنوانبهدر زنی که « ولود»

.  بنابراین فقها علیرغم اینکه (173: 1410)عاملی، « الْجَمَالِ أَوِ الثَّرْوَةِ یقْتَصِرْ عَلَیمَةَ الْأَصْلِ، وَ لَا یالْكَرِالْوَلُودَ 

شود، توجه دارند، اما آن را در زمره به وجود صفت ولوده در زنی که برای همسری انتخاب می

م وجوبی؛ لذا وقتی که گزینش همسرِ ولوده اند نه احکااحکام استحبابی اختیار زوجه بیان کرده

شود. همان طور که بیان شد با وجود معیار مستحب باشد، وجوب فرزندآوری از آن استنتاج نمی

گفته شده در تشخیص مقتضای ذات عقد برای اثبات اینکه فرزندآوری مقتضای ذات عقد نکاح 

 توانند مؤید باشند.ما این امور مینیست، نیازی به تمسک به امور فوق به عنوان ادله نیست، ا

ذات نکاح و بررسی داللت یا عدم داللت آن به فرزندآوری  یمقتضابهآنچه تا اینجا مطرح شد، 

مربوط بود و معلوم شد که فرزندآوری، مقتضای ذات عقد نکاح نیست. اکنون دیدگاه دوم یعنی 

 کنیم.رسی میداللت مقتضای اطالق عقد نکاح بر فرزندآوری را تحلیل و بر

 فرزندآوری و مقتضای اطالق عقد نکاح .2. 1. 2
فقها نیز درباره مقتضای اطالق عقد نکاح دیدگاه واحدی ندارند؛ برخی از آنها فرزندآوری را 

دانند و برخی دیگر معتقدند که فرزندآوری مقتضای اطالق عقد دانسته، اما آن را مختص زن می

تفصیل دیدگاه دوم  به طور. اکنون (125 :1388راملکی و دیگران، ق)خارج از مقتضای عقد نکاح است 

شود، باید روشن  کنیم. در فرضی که فرزندآوری جزء مقتضای اطالق نکاح محسوبرا مطرح می

گردد. این موارد را در شود که آیا این حق به زوج یا زوجه تعلق دارد و یا مشترکاً به هر دو بر می

 .کنیممباحث ذیل بررسی می

 فرزندآوری مقتضای اطالق و حق زوج .1. 2. 1. 2

گیرد و ممکن است گفته شود فرزندآوری، مقتضای اطالق عقد نکاح بوده، به زوج تعلق می

تواند تواند از زوجه تقاضای بچه کند و وی نمیزوجه نسبت به آن حقی ندارد؛ بنابراین زوج می

شده، قول مشهور  حق فرزندآوری زوج اقامه خودداری نماید. مشهورترین دلیلی که برای اثبات
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دانند؛ دانسته، عزل زوج را جایز می حقیذفقها در بحث عزل است که مرد را در بحث عزل 

استناد « حق عزل زوج»برخی برای اثبات حق فرزندآوری زوج، به قول مشهور فقها یعنی  رونیازا

حق  اصطالحبهرج از رحم زن بریزد و زوج حق دارد آب خود را در خا ازآنجاکهکرده، معتقدند 

 . (3045: 1390)فاضل لنکرانی، وی حق فرزندآوری نیز دارد  جهتنیازاعزل دارد؛ 

م است و مرد از کنند که فرزندآوری و ولد از منافع رحاین دیدگاه استدالل می دارانطرف

لد ومین منفعت رهگذر علقه زوجیت، مالک تمام منافع این زن شده است و یکی از منافع، ه

ست و حق ندارد فرزندآوری از حقوق مرد است، اما زوجه از چنین حقی برخوردار نی رونیازااست؛ 

حق فرزندآوری نیز به  جهتنیازافقط مرد است که حق عزل دارد؛  نی؛ بنابرا)همان(مخالفت کند 

 گیرد.وی تعلق می

یی است که منظر اول جا است؛ تأملقابلرسد این دیدگاه حداقل از دو منظر به نظر می 

فرزندآوری  برای اثبات حق فرزندآوری زوج، به مالکیت وی بر تمام منافع زوجه از جمله منفعتِ

فع زوجه، بر تمام منا« مالکیت زوج»و ولد استناد شده است. وجه تأمل در این است که تعبیر 

ت مرسوم در نیست؛ زیرا مالکیحاکی از مالکیت واقعی و رایج در سایر عقود )غیر از عقد نکاح( 

به نبود قول واحد  نیست. منظر دوم نیز تصورقابلعقود، آثاری دارد که بیشتر آنها در عقد نکاح 

ددی در میان شود؛ زیرا درباره جواز و عدم جواز عزل اقوال متعدرباره جواز عزل زوج مربوط می

واز، بلکه به جی دیگر از فقها به عدم قول مشهور جواز عزل است، اما برخ هرچندفقها وجود دارد. 

 کنیم.بررسی می اختصاربهاند. اکنون این دو منظر را حرمت آن قائل

 بررسی مالکیت زوج بر منافع زوجه الف(

شود؛ زیرا راجع به منظر اول گفتنی است که مرد با علقه ازدواج مالک زن و منافع وی نمی

برخوردار است که وجود آنها، این عقد را از زمره  ییهایژگیوعقد نکاح نسبت به سایر عقود از 

کند. در عقد نکاح آنچه رکن و خارج می -ت ه مالکیت مطلق از آثار آنهاسک -عقود معاوضی 

دهد، طرفین عقد یعنی زن و مرد هستند که در واقع موضوع اصلی عقد اساس عقد را تشکیل می
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گیرد و اره، عاریه و ... آنچه موضوع عقد قرار میاما در سایر عقود مثل بیع، اج ،1شوندواقع می

ای ، کاالی عاریهمستأجرنمایند، مبیع، مال می انشاکنند و عقد را برای آن طرفین آن را قصد می

اند و اگر در برخی از عباراتشان فقها عقد نکاح را جزء عقود معاوضی ندانسته رونیازاو ... است. 

، به لحاظ برخی از آثار مالی عقد ازدواج مانند مهریه، نفقه و ... بوده اندهم لفظ معاوضی بکار برده

گوید نکاح، معاوضه محض نیست و احکام خاصی آن را از سایر می صراحتبهاست. محقق کرکی 

. فاضل هندی از دیگر فقهای امامیه، در استدالل (418: 13ج: 1414)کرکی، کند معاوضات جدا می

کاح بر این باور است که عقد نکاح همانند بیع و امثال آن، معاوضه محض عقد ن معاوضه نبودنبر 

شود؛ زیرا در آن در فرض نام نبردن از مَهر در عقد، به صحت نکاح خللی وارد نمی رونیازانیست؛ 

  .2(54 :7جتا: )فاضل هندی، بیشائبه عبادی بودن وجود دارد 

شود ؛ زیرا زن تلقی نمی 3عوض در برابر بُضع عنوانبهشود که مَهر از کالم فقها نیز استفاده می

 ،4دهنده مهرشود و با عمل نزدیکی و با وجود سایر عوامل استقراربه مجرد عقد نکاح، مالک مهر می

؛ از این رو تعریف مهر به عوض در برابر بضع، جامع (235: 1374)محقق داماد، شود تمام آن مستقر می

چنانچه شوهر قبل از دخول، زنش را طالق دهد، باید نصف مهر او را پرداخت رسد و به نظر نمی

تواند از پرداخت مهر خودداری نماید، پس به استناد آنکه نتوانسته است از بضع زن منتفع شود، نمی

؛ از این رو تالش برای اثبات حق فرزندآوری زوج از رهگذر اثبات مالکیت (32: 1394)بصارتی، کند 

 پذیر است.ماند؛ زیرا ادعای مالکیت، طبق مطالب فوق خدشهنتیجه مینافع زوجه بیزوج بر م

 عزل و تأثیر آن در اثبات فرزندآوری برای مرد (ب

است. در واقع باید بررسی  تأملقابلنیز  ،اثبات حق فرزندآوری زوج از رهگذر حق عزل وی

م تکلیفی است، بر حق فرزندآوری و کرد که آیا روایات و ادله دال بر جواز عزل زوج که یک حک

                                                             
بودن زن و شوهر به عنوان شرط صحت عقد ازدواج قانون مدنی. در این ماده به معین 1067. مستفاده از ماده 1

 تصریح شده است.

و ال یصحّ اشتراطه فی النكاح اتفاقا، ألنّه لیس معاوضة محضة كالبیع و نحوه، و لذا یصحّ من غیر تسمیة للعوض، و » .2

 «.فیه شوبا من العبادةمع التسمیة لعوض فاسد، و مع الجهل بالمعقود علیها. و ألنّ 

 . به معنای شرمگاه زن )آلت تناسلی( است3

 . عوامل مستقرکننده مهر عبارتند از: نزدیکی، فوت زوج یا زوجه، ارتداد زوج.4



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

254 

آیا بین حکم  گریدعبارتبهکند؟ آن از سوی زوج که یک حکم وضعی است، داللت می مطالبة

تکلیفیِ جواز عزل و حکم وضعی فرزندآوری و مطالبه آن مالزمه برقرار است؟ برخی معتقدند که 

نکه مالزمه مذکور را بیان کرده که حق عزل دارد، حق فرزندآوری نیز دارد؛ بدون آ جهتازآنزوج 

 باشند.

گونه قبل از بررسی مالزمه مذکور، گفتنی است روایات مربوط به عزل یکسان نیستند و این

نیست که همگی صراحتاً بر جواز عزل آن هم به طور مطلق داللت کنند. فقها در این زمینه 

قول مشهور همان جواز  .1ین به حرمتاند: قائلین به جواز و قائلندارند، بلکه دو دسته نظراتفاق

مع الکراهه است که در صورت اذن زوجه و یا اشتراط عزل در ضمن عقد، کراهت مذکور نیز از 

بین حکم تکلیفی )جواز عزل( و  مالزمةقول مشهور فقها به بحث  بهباتوجهرود. اکنون بین می

کنیم که آیا از جواز عزل یادآوری میگردیم و آن( بر می مطالبةحکم وضعی )فرزندآوری و حق 

 ممکن است حق فرزندآوری زوج استخراج شود؟ 

: 1422ری، )انصا ونیاصولحکم وضعی با حکم تکلیفی گفتنی است که نظر مشهور  رابطةراجع به 

. در این (126 : همان)گردد این است که مرجع خطاب وضعی به خطاب شرعی بر می (127-121 :3ج

ین جمله که عزل با فرزندآوری، معنای ا رابطةاز سایر مالحظات درباره  رکردننظصرفصورت با 

برای  فرزندآوری مطالبة، این خواهد بود که حق «عزل زوج سبب ایجاد حق فرزندآوری وی است»

 زیجایعنی  اش مطالبه کند؛تواند این حق را از زوجهشود و میزوج از رهگذر حق عزل ایجاد می

 .شودعزل از جانب زوج )حکم تکلیفی( سبب ایجاد حق فرزندآوری )حکم وضعی( وی می بودن

مبنی بر بازگشت حکم وضعی به حکم تکلیفی در  ونیاصولهرچند با استناد به رأی مشهور 

-باشد، اما همان هیتوجقابلرسد استخراج حق فرزندآوری از جواز عزل زوج ابتدای امر به نظر می

طور که تذکر داده شد، استخراج مذکور در صورتی تمام خواهد بود که بین نهی از عزل زوج بدون 

مستقیمی باشد؛ به این معنا که جهت تحقق مصلحت زوجه  رابطةرضایت زوجه و فرزندآوری 

مندی از حق فرزندآوری(، زوج از عزل نهی شده باشد و برای اینکه مصلحت زوجه تأمین )بهره

                                                             
بررسی فقهی و حقوقی حق فرزندآوری برای هر یک از »ر. ک: رساله سطح چهار حوزه با عنوان  .1

فرزندآوری و مقتضای ذات عقد »ی دال بر حرمت عزل در ذیل ، از نگارنده. در این رساله ادله«زوجین

 بررسی شد و معلوم گردید که داللت آنها بر حرمت تمام نیست.« نکاح
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باید از عزل خودداری کند مگر اینکه با رضایت وی اقدام کند. بدیهی است اگر شود، زوج 

فرزندآوری برای زوجه مصلحت داشته باشد، برای زوج نیز مصلحت خواهد داشت؛ در این صورت 

تواند برای تأمین چون وی حق عزل دارد و عزل با مصلحتی به نام فرزندآوری رابطه دارد، زوج می

مستقیم عزل با فرزندآوری  رابطةباید  نی؛ بنابراآوری را از زوجه مطالبه کندمصلحت خود، فرزند

مذکور  رابطةای در پیش دارد که مانع از تحقق اثبات شود، اما اثبات این رابطه، مسیر پیچیده

سببیت شفافی بین جواز عزل  رابطةاست و آن اینکه بحث عزل جدای از بحث فرزندآوری است و 

کار نیست؛ زیرا ممکن است کراهت عزل بدون رضایت زوجه ناشی از یک امر و فرزندآوری در 

شود. باشد و آن اینکه زوجه به سبب عزل، از التذاذ ناشی از انزال منی محروم می یشناختروان

عزل دو جهت  گریدعبارتبه؛ (132: 1388)قراملکی، اند امری که برخی از نویسندگان به آن پرداخته

 آن مربوط به التذاذ و جهت دیگرش مربوط به فرزندآوری است. جهتکیدارد. 

 مقتضای اطالق و حق زوجهفرزندآوری  .3. 1. 2
آید، اما این حق فقط ممکن است گفته شود فرزندآوری از مقتضای اطالق عقد به شمار می

از به زن اختصاص دارد و دوطرفه نیست. شهید ثانی علت تحریم عزل را فرزندآوری دانسته و 

محقق کرکی نیز دلیل ممنوعیت  .(65 :7ج ،1413)عاملی،  طرفی فرزندآوری را حق زن قرار داده است

. در (504: 12ج ،1414)کرکی، داند عزل را در نکاح دائم، به سبب تضییع حق زن از فرزندآوری می

جواز  واقع وجود دو عنصر شرط و رضایت زن و یا فقدان آنها محور اصلی تحقق جواز و یا عدم

عزل در ازدواج دائمی است. دلیل بر عدم جواز عزل در صورت فقدان دو عنصر مذکور، تضییع 

 حق زن در فرزندآوری است.

پیروان این نظریه برای اثبات صحت مدعای خود به کراهت عزل بدون رضایت و شرط زوجه  

و یا با غرض شارع و  (505 :)همانموجب تضییع حق زن است  ییتنهابهکنند که یا استناد می

کراهت عزل  بادررابطهگیرد. ابن فهد حلی حکمت نکاح یعنی فرزندآوری در تعارض قرار می

)ابن فهد  «بأنه حكمه النكاح االستیالد و ال یحصل مع العزل غالباً فیكون منافیاً لغرض الشرع»... گوید: می

  .(309 :3ج ،1407حلی، 

تدالل فوق مناقشه کرد: اوالً اینکه گفته شد عزل با غرض توان در اسالبته به چند دلیل می

رسد؛ زیرا حکمت و غرض شارع فقط در فرزندآوری شرع منافات دارد، دلیل متقنی به نظر نمی
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و منافاته لغرض الشارع ممنوعه فان غرضه غیر »... نویسد: محصور نیست. شهید ثانی در این مورد می

. ثانیاً اگر عزل با غرض شارع در تعارض قرار گیرد، باید (65 :7ج ،1413)عاملی،  «منحصر فی االستیالد

)طوسی،  المبسوط طور که شیخ طوسی در کتابحکم قطعی آن حرمت باشد نه کراهت؛ همان

 آنکهحالبه آن گرایش دارند،  (516: 1403)مفید،  المقنعهو شیخ مفید در کتاب  1(267 :4، ج1387

. ثالثاً رضایت یا شرط (187 :30ج ،1404)نجفی، اند بیشتر فقهای امامیه به کراهت عزل حکم کرده

تواند غرض شارع را از بین ببرد و چنین شرطی از اصل صحیح نخواهد بود. رابعًا زن در عزل نمی

احتمال دارد کراهت عزل بدون رضایت و شرط زن حاکی از این باشد که زن به سبب عزل از 

شرط و  واسطهبهتوان گفت که رفع کراهت عزل نیز ماند و میلذت حاصل از انزال محروم می

کراهت عزل بدون رضایت و شرط زن خود  برآنعالوهرضایت زن درست به همین سبب باشد. 

و عدم وجوب رعایت لذت زن از جانب مرد  (65 :7ج ،1413)عاملی، باشد دلیلی بر جواز عزل می

حق فرزندآوری برای زن و کراهت عزل نیز موجب تضییع حق زن از  ور کردنمحصعلتی برای 

 جهت فرزندآوری و لذت نیست. 

 فرزندآوری مقتضای اطالق و حق مشترک زوجین . 4. 1. 2
کی از این حق به ی منحصر کردنفرزندآوری، مقتضای اطالق عقد نکاح باشد،  کهیدرصورت

ج و هم زوجین دلیلی ندارد، بلکه شایسته است این حق را برای هر دو طرف یعنی هم برای زو

ای برای ادله یک حق مشترک به آن نگاه کرد. در زیر عنوانبهبرای زوجه به رسمیت شناخت و 

 شود.این حق اقامه و بررسی می مشترک بودن

 بودن عزل نیذووجه (الف

-می ینوعبهه اشاره شد عزل ارتباط مستقیمی با مسئله فرزندآوری ندارد، بلکه طور کهمان

اگر عزل از جانب زوجه به  رونیازاتوان گفت که غیر از فرزندآوری است و با التذاذ ارتباط دارد؛ 

مندی جنسی زوج آسیب برساند، جایز نیست؛ چرا که زوجه در این صورت عنوان تمتع و بهره

 رغمیعلعزل،  نی؛ بنابراشودده، آثار و احکام آن از جمله قطع نفقه دامنگیر وی میناشزه پیدا کر

                                                             
و إن كانت حرة فإن أذنت له فال بأس و إن لم تأذن فهل له العزل؟ على وجهین: أحدهما لیس له ذلك، و هو  .... »1

 «.األظهر فی روایاتنا
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داشتنِ ارتباط با مسئله فرزندآوری، غیر از آن است و در آن، جهت دیگری غیر از فرزندآوری 

جهت التذاذ، جایز نیست؛  درنظرگرفتنعزل از طرف زوجه با  رونیازایعنی التذاذ نیز وجود دارد؛ 

عزل دو جهت دارد: فرزندآوری و التذاذ. زوجین  نی؛ بنابرازندبه حق تمتع زوج صدمه میزیرا 

دار شوند یا درباره جهت اول یعنی فرزندآوری باید از راه توافق پیش بروند؛ توافق در اینکه بچه

د دار نشوند و توافق، امری طرفینی است. یعنی اگر بنا باشد فرزندآوری از مقتضای اطالق عقبچه

محسوب گردد، حق آن است که حق هر دو طرف باشد؛ زیرا در این صورت دلیلی بر الزام کردن 

توان گفت فقط زوجه حق فرزندآوری یک طرف مثالً زوج به انجام شرط وجود ندارد؛ یعنی نمی

تعلق حق فرزندآوری به زوجه  ادلةدارد و زوج متعهد به رعایت این حق است؛ زیرا در بحث قبلی 

 شد. در واقع فرزندآوری باید توافقی باشد. تضعیف

است در باب عزل روایاتی وجود دارد که بر عدم جواز عزل بدون رضایت زوجه  ذکرانیشا

دائمی داللت دارد. عدم جواز اعم از حرمت و کراهت است. لزوم کسب اذن یا شرط ضمن عقد در 

صورت تمایل به عزل توسط زوج و رفع منع عزل با رضایت زوجه حاکی از این امر است که 

صمیم درباره آن را به مرد اختصاص نداده، بلکه طرفین را به توافق خداوند متعال فرزندآوری و ت

. به لحاظ نظام زوجیت جاری در (417: 7ج، 1407)طوسی، راهنمایی کرده است  رابطهنیدراکردن 

خلقت هستی به طور عام و در خلقت زن و مرد به طور خاص و برای رعایت حق زن و مرد در 

داوند حکیم برای تحقق ادامه زندگی بشر، به طور تکوینی توان گفت که خامر فرزندآوری می

زمینه فرزندآوری را در زن و مرد ایجاد کرده است؛ یعنی هم شرایط جسمی آن دو و هم شرایط 

 روحی و روانی آنها مهیای این کار است.

امر  تعبیه بهباتوجهروایات مذکور در عزل با تأکید بر نیاز جواز عزل به رضایت زوجه و  بنا بر

توان گفت که هرگاه عقد نکاح به طور مطلق و بدون فرزندآوری در آفرینش و تکوین زن و مرد می

باشد، فرزندآوری را به دنبال دارد که از حقوق مشترک زوجین محسوب  گرفتهصورتاینکه شرطی 

زوجین هرگاه یکی از  نی؛ بنابراشود و این حق مشترک از اقتضائات اطالق عقد نکاح دائم استمی

رسد که یا برای این کار اجازه داشته بخواهد مانع فرزندآوری شود، زمانی به خواسته خود می

   .(72 :1415)انصاری، قد شرط نموده باشد باشد و یا آن را در ضمن ع
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 کننده عزلبر  دیهثبوت  (ب

کرد؛ جایی  بودن حق فرزندآوری ارائههایی دال بر دو طرفیتوان نشانهدر اقوال فقهی نیز می 

 :2ج ،1408)حلی، باید دیه پرداخت کند  که فقها معتقدند اگر زوج بدون رضایت زوجه عزل کند،

اگر زوجه بدون رضایت زوج به عزل اقدام کند، وی نیز باید در قبال عزل، دیه  طورنیهمو  (214

توان استنباط کرد که فرزندآوری می عزل کنندهپرداخت کند. یعنی از لزوم پرداخت دیه توسط 

در  استنباطزوج باشد؛ خواه زوجه. البته این  عزل کنندهاز حقوق مشترک زوجین است؛ خواه 

طور که صورتی تمام است که ناظر به جهت و وجه فرزندآوری در مسئله عزل باشد؛ زیرا همان

اظر به جهت دوم یعنی گذشت عزل دارای دو وجه التذاذ و فرزندآوری است و استنباط مذکور ن

 فرزندآوری است.

 بر فرزندآوری شرعی نصوصعرف و داللت  (ج
حق مشترک زوجین در صورتی است که  عنوانبهاست اثبات حق فرزندآوری  ذکرانیشا

رسد که فرزندآوری جزء مقتضای اطالق فرزندآوری از آثار نکاح و مقتضای اطالق آن باشد و به نظر می

 شود.کند و در ادامه به آنها اشاره میاین امر هم شرع و هم عرف داللت میعقد نکاح است و بر 

اینکه عقد نکاح بدون آنها  بهباتوجهشوند و ایجاد عقد نکاح، محقق می صرفبهای از امور پاره

توان گفت که جزء مقتضای توان عدم آنها را در نکاح هم شرط کرد، میقوام دارد و حتی می

و فرزندآوری؛  هستند؛ مثل انتخاب محل سکونت توسط زوجه، حق تمتع جنسیاطالق عقد نکاح 

ضمنی مقتضی آن است و قواعد شرعی و عرف تیعنی اطالق عقد نکاح به مدد داللت التزامی و 

است این است که عوامل مذکور مثل مقتضای  توجهقابلکند. آنچه نیز همین اقتضاء را تأیید می

عی همگی فرزندآوری را برای زوجین به طور مشترک به رسمیت اطالق عقد، عرف، قواعد شر

شناسند. یادآوری این نکته الزم است که مراد از نکاح، نکاح دائم است؛ یعنی مقتضای اطالق می

برای  ییاقتضاال مقتضای اطالق عقد موقت چنین عقد نکاح فرزندآوری برای زوجین است و ا

ضیح داده شد. اکنون اشاره مختصری به کیفیت داللت زوجین ندارد و این امر در جای خود تو

 کنیم.اطالق عقد نکاح یعنی فرزندآوری می یمقتضابهعرف و قواعد شرعی 
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 داللت عرف .1
عقد یک امر عرفی است و هرگاه عقد به طور مطلق و بدون شرط واقع شود،  اطالقمقتضای 

عقد مقتضی آن امر است. دلیل مطلب این است که خود عقود امور عرفی هستند و قانون مدنی 

؛ (224)قانون مدنی، ماده شوند کند که الفاظ عقود بر معانی عرفی حمل مینیز صراحتاً بیان می

 یبستگیعنی فرزندآوری عالوه بر قواعد شرعی به نظر عرف نیز  موردبحثتشخیص موضوع  رونیازا

دارد؛ بنابراین غیر از مقومات عقد نکاح مثل زوجیت و محرمیت، تعیین بقیه مقتضیات عقد نکاح 

 در عرفاز جمله فرزندآوری به نظر عرف متکی است. از نظر قانونی نیز اگر امری مثل فرزندآوری 

و عقد نکاح بدون تصریح به آن، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد و عادت متعارف باشد 

 .(225)قانون مدنی، ماده نکاح است 

دانند که در بطن جامعه و در ارتباطات برخی از فقها نیز منشأ ایجاد و اعتبار عقود را عرف می 

. وقتی (408 :1414ی، )سبحانآنها نیز عرف است  افراد با یکدیگر موجود است؛ لذا منشأ مقتضیات

 گونهنیاشود که گیرد، معلوم میو مراجعه قرار می موردتوجهتمایل افراد به فرزندآوری در جامعه 

کنند؛ زیرا فرزندآوری نزد عرف یک امر افراد قبل از ازدواج شرطی درباره فرزندآوری مقرر نمی

ابتدا تمایلی به فرزندآوری نداشته طبیعی و از لوازم مهم ازدواج است و هرگاه یکی از زوجین از 

خواهد که این عدم تمایل خود را ذکر کند؛ بنابراین از نظر عرفی هرگاه باشد، عرف از او می

کنند؛ چون آن را یک امر طرفین خواهان فرزندآوری باشند درباره آن در اول ازدواج صحبت نمی

رزندآوری به طور مطلق یا برای مدت زمانی دانند، اما اگر تمایلی به فطبیعی و از نتایج ازدواج می

خاص نداشته باشند، متداول و متعارف این است که درباره آن با یکدیگر صحبت کنند و توافق 

  یکدیگر را به دست آورند.

خواهند و هرگاه عقد حاصل مطلب این است که افراد به لحاظ عرفی از نکاح فرزندآوری می

بنای  گریدعبارتبهفاً فرزندآوری در آن مفروض زوجین است؛ شود، عر انشانکاح به طور مطلق 

 حیتصربهشود و نیازی زوجین در ازدواج دائم بر فرزندآوری است و این بنا توسط عرف رونمایی می

و ذکر در متن عقد ندارد و چون چنین توقع مفروضی در نکاح دائم وجود دارد، کسانی که صرفًا 

یق سبب منحصر آن یعنی ازدواج هستند و هیچ تمایلی به خواهان رابطه جنسی نه از طر
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روند که در مقابل های دیگری موسوم به ازدواج سفید میفرزندآوری هم ندارند، سراغ پدیده

 ازدواج شرعی و قانونی است.

و در شرع مقدس اسالم رسمیت ندارد و باطل  خانواده محورپدیده ازدواج سفید در جوامع  

نیز  خانواده محورط از نگاه دینی جزء توابع عقد نکاح نیست، بلکه در جوامع است. فرزندآوری فق

است؛ یعنی هرگاه ازدواج به شکل قانونی و شرعی منعقد شود، فرزندآوری از توابع و  طورنیهم

از نکاح، دنبال صرف رابطه  خانواده محورای که برخالف توقع جوامع عده رونیازانتایج آن است؛ 

کنند، پس معلوم است که ازدواج ع هستند، به سمت ازدواج سفید گرایش پیدا میجنسی نامشرو

از نکاح مشروع و قانونی  مقتضاصحیح و مشروع مقتضی فرزندآوری است و برخی برای قطع این 

 اند که نه مشروع است و نه از آن توقع فرزندآوری وجود دارد. سراغ ازدواج سفید رفته

 داللت نصوص شرعی .2
کند که فرزندآوری از اقتضائات اطالق عقد ه بر عرف، شرع و قواعد آن نیز کشف میعالو

نکاح دائم است. در مراجعه به نصوص شرعی مربوط به فرزندآوری اعم از آیات و روایات مشاهده 

های متعدد و فراوانی نسبت شود که هم مزایای زیادی برای فرزندآوری ذکر شده و هم تشویقمی

است. داللت این نصوص بر مطلوبیت فرزندآوری در شرع به طور خاص و در  گرفتهصورتبه آن 

 .(783 :1396)ثمنی، نظام خلفت به طور عام حاکی از جایگاه مهم فرزندآوری در شرع اسالم است 

، یاریگر والدین (46)کهف: ، زینت زندگی (74)فرقان: مایه روشنایی دیدگان  عنوانبهدر قرآن فرزند 

( معرفی شده است. طبق آیات قرآن فرزندآوری سنت 72)نحل: ، نعمت الهی و متاع دنیا (6)اسراء: 

. آیات (783 :1396)ثمنی، است و آرزوی پیامبران الهی و سبب بشارت خداوند بوده  السالمهمیعلانبیاء 

بیاء: ؛ ان38)آل عمران: در این راستا هستند؛ مثل  مربوط به زندگی حضرت ابراهیم و حضرت زکریا

. در روایات نیز فرزندآوری از جایگاه واالیی برخوردار است. طبق برخی از آنها (83؛ شعراء: 89

. برخی از (2: 6جتا، ؛ کلینی، بی96: 15ج، 1403، یحر عامل)است  فرزندآوری مایه مباهات رسول خدا

این طریق خداوند متعال  کند تا زمینه فرزندآوری مهیا شود و ازروایات انسان را به ازدواج دعوت می

. برخی روایات ازدواج (218: 100ج، 1410)مجلسی، گویند، تسبیح شود با فرزندانی که ال اله اال اهلل می

 .(387: 3ج، 1413)صدوق، دهند با زن فرزندآور را ترجیح می
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توضیح اند؛ در تهنصوص باال، فرزندآوری را از مقاصد شارع مقدس دانس بهباتوجهبرخی از فقها 

د، کناین مطلب گفتنی است که طبق نصوص شرعی مذکور خداوند متعال زن و مرد را خلق می

یز برای نسپس نکاح را تشریع و نطفه را ایجاد و راه رسیدن نطفه به رحم را مشخص و رحم را 

 ام این امورکند. تمدهد و شهوت را بر هر یک از زن و مرد مسلط میایمن قرار می نطفهاستقرار 

روری است کند و آن اینکه بقای نسل بشر از راه فرزندآوری ضمقصود روشن خداوند را بیان می

 .(104: 8ج، 1416)شهید ثانی، و فرزندآوری از مقاصد شارع مقدس است 

از سوی دیگر در دایره مولویت میان بنده و موال، صرف تصور اینکه شارع مقدس تمایل به 

کند تا بنده برای تحقق خواسته شارع، به فرزندآوری اقدام کند؛ بقای نسل بشر دارد، کفایت می

)ثمنی، ام وجود نداشته باشد در جایی که هیچ مانع شرعی، عقلی یا عرفی برای این اقد ژهیوبه

. شاهد این امر وجود روایات معتبری است که حفظ نسل و نسب را از اصول عالم (785 :1396

دلیل حرمت زنا را  عیالشراعلل رونیازا ؛1(275: 1، ج1406رضا، علی بن موسی ال)است محسوب کرده 

 .(92: 2ج، 1404و  479: 2ج، 1386)ابن بابویه قمی، داند فرزند و اختالط انساب می رفتننیازب

 بودن حق فرزندآوری طبیعی (د
یک  عنوانبهفرزندآوری  عالوه بر داللت مقتضای اطالق عقد نکاح، عرف و نصوص شرعی بر

فرزندآوری  توان این حق را برای آنها اثبات کرد.حق مشترک زوجین، از راه حقوق طبیعی نیز می

نیده یک حق خانوادگی است و حقوق خانوادگی همانند سایر حقوق طبیعی، در طبیعت ریشه دوا

 ؛ بنابراین حق خانوادگی یک حق طبیعی است و حق طبیعی حقی است(149: 1381)مطهری، است 

 ای آن هستند. )غیر قراردادی( دار یوضع ریغطبیعی و  به طورمه افراد بشر از جمله زن و مرد که ه

گفتنی است بحث حقوق طبیعی از چندین قرن پیش تاکنون در میان متفکران جریان داشته  

. علما و فقهای (38: 1383 ،نیا)قربانهای جالبی ارائه و مطرح شده است است و در این زمینه نظریه

اند. یکی از مباحث علمای فقه و اصول، مسئله قرار داده موردتوجهاسالمی نیز حقوق طبیعی را 

مستقالت عقلیه است. مفهوم مستقالت عقلیه، رابطه حقوق طبیعی و فطری را با منابع فقهی نشان 

ه بر اینکه پیامبر الهی داند؛ زیرا عالودهد. محقق قمی مستقالت عقلیه را یکی از منابع فقه میمی

                                                             
 «.وجل حرم الزنا لما فیه من بطالن االنساب التی هی من أصول هذا العالم و تعطیل الماءأن اهلل عز. » 1
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یابد. کسی که از راه عقل ای را در میکند، عقل نیز پارهبسیاری از احکام خدا را برای مردم بیان می

فهمد که ظلم انسان قدرتمند به انسان ناتوان و یا ، از همین راه میببرد یپبه وجود خدای متعال 

طوسی نیز در تقسیم حقوق به  رینصخواجه. (3 :2ج تا،)قمی، بیامتناع از پرداخت امانت، قبیح است 

و شهید مطهری  (9: 1267)طوسی، کند موضوعه و طبیعی، حقوق طبیعی را تغییرناپذیر توصیف می

گذاری حقوق طبیعی اشاره کرده، معتقد است که علمای اسالمی بنیان نیز به نقش مسلمانان در پایه

 .(124 :1381)مطهری، اند هفلسفه حقوق را بر پایه اصل عدل استوار کرد

تواند ناشی از توان زن و مرد را دارای حق فرزندآوری دانست و این حق میبنابراین می

در زن  مادر شدنهای طبیعی همچون حس جاودانگی و میل به بقاء در زن و مرد، میل به قانون

شود؛ نوع محسوب می از این امیال مبنای حقی از همان هرکدامدر مرد باشد.  پدر شدنو میل به 

شود که مثالً میل به بقاء و جاودانگی و تداوم نسل، منشأ ایجاد حقی به نام حق فرزندآوری می

در هر دوی زن و مرد مشترک است؛ چراکه هر دو مایل به تداوم نسل خود هستند و این دوام با 

 شود. مندی از حق فرزندآوری محقق میبهره

شناسند و از کالم فرزندآوری را برای زوجین به رسمیت می برخی از فقهای معاصر نیز حق

این حق دارد؛ زیرا این دسته  بودن یعیطبشود که مبنای این شناسایی ریشه در آنها فهمیده می

کنند یاد می« حق خانوادگی»حق بودن زوجین نسبت به فرزندآوری به از فقها در استدالل به ذی

شدن هر یک از که دارای پشتوانه عرفی است. از نظر این دیدگاه مانع (32-33 :1382)نوری همدانی، 

کند و روا نیست که آمادگی طرف مقابل، مشکل ایجاد می رغمیعلزوجین از تحقق فرزندآوری 

طور جایز دار شود، مرد عزل کرده، با خواسته زوجه مخالفت کند؛ همینهرگاه زوجه بخواهد بچه

مدت هم مرد و هم زن حق زوج خود گردد؛ زیرا در طوالنی ر شدندابچهنیست که زوجه مانع 

  شوند و این چیزی است که در عرف متشرعه نیز جاری است. فرزند داردارند 

  گیرینتیجه

بین نکاح دائم و فرزندآوری از جهات متعددی ارتباط وجود دارد؛ در خلقت زن و مرد به لحاظ 

های جسمی و روحی تحقق این تمایل ارد و هم زمینهتکوینی هم تمایل به فرزندآوری وجود د

تعلق در آنها تعبیه شده است و یگانه راه مشروع تحقق این امر در شرع مقدس اسالم، نکاح است. 
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فرزندآوری به یکی از زوجین یا هر دو از رهگذر حاکمیت معیارهای تشخیصی حقوق و وظایف 

شود. فرزندآوری یکبار نسبت معین می زوجین در نکاح مثل مقتضای ذات و مقتضای اطالق

گیرد. اگر مقتضای اطالق نکاح مورد سنجش قرار می یمقتضابهذات و بار دیگر نسبت  یمقتضابه

ذات نکاح باشد، به هر دو یعنی زوجین تعلق دارد و اگر مقتضای اطالق نکاح باشد ممکن است 

به زوج یا زوجه و یا هر دو تعلق داشته باشد. برای تبیین مطلب ابتدا مقتضای ذات و اطالق عقود 

مقتضای ذات عقد بررسی شد.  و بعد از آن مقتضای ذات و اطالق نکاح به طور خاص یطورکلبه

و  تصورقابلقابل انفکاک از اصل عقد نیست و عقد بدون آن  وجهچیهبههر آن چیزی است که 

مقتضی آنهاست،  انشا محضبهتحقق نیست. مقتضای اطالق عقد نیز هر آن چیزی است که عقد 

باشد، بلکه نیست که عقد بدون آنها قابل تحقق و تصور ن یاگونهبهاما رابطه این چیزها با عقد 

مقتضای ذات عقد نکاح صرفاً  اساسنیبراتوان خالف آنها هم در ضمن عقد شرط کرد. حتی می

توان آن را از نکاح جدا کرد، اما مقتضای اطالق نکاح نمی وجهچیهبهزوجیت و محرمیت است که 

ستند مثل آیند و قابل انفکاک از عقد نکاح هامور و آثاری است که پس از تحقق نکاح پدید می

فرزندآوری مقتضای ذات نکاح نیست، اما مقتضای اطالق آن است. بین  نی؛ بنابرافرزندآوری

مقتضای اطالق نکاح دائم با نکاح موقت فرق است؛ فرزندآوری مقتضای اطالق نکاح دائم است، 

ری اما مقتضای اطالق عقد موقت نیست. دو دیدگاه در فرزندآوری واکاوی شد: یک دیدگاه فرزندآو

را با ذات نکاح بررسی کرد و دنبال این پرسش بود که آیا فرزندآوری مقتضای ذات نکاح است؟ 

طی بررسی موجود در مقاله اثبات شد که پاسخ منفی است. به دنبال آن دیدگاه دوم یعنی رابطه 

فرزندآوری با مقتضای اطالق نکاح بررسی شد و ضمن مباحث تحلیلی و تفصیلی معلوم شد که 

دآوری مقتضای اطالق عقد نکاح است و به زوجین به طور مشترک تعلق دارد. همچنین فرزن

یک حق مشترک زوجین به  عنوانبهنصوص شرعی و عرف و حقوق طبیعی نیز فرزندآوری را 

دانستند، دیدگاه افرادی که فرزندآوری را به زوج یا زوجه متعلق می نی؛ بنابراشناسندرسمیت می

 های آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.داللاستپذیرفته نشد و 

 منابع

 قرآن کریم. 

 قانون مدنی ایران. 
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 هاکتاب

 جامعه  :قم، شف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکامک، ق(1416) محمد بن حسن ی، فاضل هندیاصفهان

 ن.یمدرس

 قم: مؤسسه الکالم باقری.کتاب النکاح ق(،1415) انصاری، مرتضی بن محمدامین ، 

  قم: کنگره.کتاب المکاسبق(، 1420)ـــــــــــــ ، 

  ( 1422ــــــــــــ ،)کنگره. :قم، فرائد االصولق 

  ،)چ دوم.، قم: جامعه مدرسین، الفقیه یحضرهالمن ، ق(1413) علی محمد بنابن بابویه قمی )شیخ صدوق 

   ( 1386ــــــــــــ ،)نجف: منشورات مکتبه الحیدریهیعالشراعلل ،. 

  ،کنگره جهانی شیخ مفیدالمقنعه، ق(1403) نعمان محمد بن محمد بنبغدادی، مفید ،. 

 قم: مؤسسه نشر اسالمیالحدائق الناظره، ق(1480) بحرانی، یوسف ،. 

  ،نابی، رجال البرقی ،تا()بی عبداهللیاب احمد بنبرقی. 

 مجد انتشارات :تهران، نحوه مطالبه مهریه یو حقوقبررسی مبانی فقهی ، (1394) بصارتی، داود. 

 تهران: شورای فرهنگی زنانزوجین از دیدگاه مذاهب خمسه یرمالیغحقوق ، (1390) ثمنی، لیال ،. 

 یتالبآلمؤسسه  :قم، یعهالشوسائل، ق(1409) حسن محمد بن، یحر عامل. 

 مؤسسه  :قم، قواعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرام، ق(1413) حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی

 .النشر االسالمی

 قم: مؤسسه النشر االسالمیالمهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ق(1407) حلی، ابن فهد ،. 

 تحقیق: جمع من المحققین تحت اشراف جعفر الجامع للشرایع، ق(1405) حلی، یحیی بن سعید ،

 .العلمیه یدالشهداسمؤسسه  :قمسبحانی، 

 مؤسسه  :قم، شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام؛ ق(1408)حسن،  جعفر بن ،)محقق حلی(حلی

 چاپ دوم.اسماعیلیان، 

 یتالبآلمؤسسه  :قم، یعهالشوسائل، ق(1409) حسن محمد بن، یحر عامل. 

 نجف: منشورات مدرسه دارالعمییکتاب النکاح، تقریرات ابوالقاسم خو، ق(1404) خویی، محمدتقی ،. 

 تهران: کتابخانه گنج دانشترمینولوژی حقوق، (1368) جعفری لنگرودی، محمدجعفر ،. 

 نشر میزان :تهران، مختصر حقوق خانواده، (1392) حسین و امامی اسداهلل ییصفا. 

 مؤسسه االعلمی للمطبوعات :، لبنانالمیزان فی تفسیر القرآن، ق(1417) طباطبائی، محمدحسین. 
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  ،المکتبه  :تهران، مصحح محمدتقی کشفی، االمامیهالمبسوط فی فقه ، (1387) حسن محمد بنطوسی

 چاپ دوم. المرتضویه، الحیاء االثار الجعفریه،

  ( 1407ــــــــــــ ،)قم: جامعه مدرسین.الخالفق ، 

  یدفتر انتشارات اسالم :قم، األبواب - یخ الطوسیرجال الشق(، 1427) ــــــــــــ. 

  المکتبه الرضویه :، نجفالفهرستتا(، ــــــــــــ )بی. 

 نابی :بمبئی، اخالق ناصری، (1267) طوسی، نصیرالدین. 

 مؤسسة المعارف  :قم، ح شرائع اإلسالمیتنق یمسالک األفهام إل، ق(1413) یبن عل الدینینز، یعامل

 .ةیاإلسالم

 محقق محمدتقی و اللمعه الدمشقیه فی فقه االمامیه، ق(1410) مکی محمد بن، )شهید اول( عاملی ،

 .دار التراث :بیروتمروارید،  اصغریعل

  ،قم: دفتر انتشارات اسالمی.امکشف اللثام و االبهام عن قواعد االحک، تا()بی حسن محمد بنفاضل هندی ، 

 چاپ دوم.، یتالبآلمؤسسه قم: ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ق(1414) کرکی، علی بن الحسین 

  ،االسالمیه دارالکتبتهران:  ،الکافی ،ق(1407)یعقوب  محمد بنکلینی. 

 صدرا :قم، نظام حقوق زن در اسالم ،(1381) مطهری، مرتضی. 

 نشر علوم اسالمی :تهران، بررسی فقهی حقوق خانواده، (1374) محقق داماد، مصطفی. 

 جا.، بیقوانین االصول، تا()بی میرزای قمی 

 م.28نشر مدینه العلم، چاپ  :قم، منهاج الصالحین ق(،1410) موسوی خوئی، ابوالقاسم 

 العربی یاءالتراثاحدار  :بیروت، بحاراالنوار، ق(1403) مجلسی، محمدباقر. 

  ،جامعه مدرسین :قم، رجال النجاشی، ق(1407) علی احمد بننجاشی. 

 مصحح عباس قوچانی و علی جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، ق(1404) نجفی، محمدحسن ،

 .دار احیاء التراث العربی :بیروتآخوندی، 

 تهران: عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرام، ق(1408) نراقی، مال احمد ،

 ، چاپ سوم.انتشارات بصیرتی

 یتالبآل مؤسسة :روتیب، و مستنبط المسائل الوسائلمستدرک، ق(1429) ین بن محمدتقی، حسینور 

 .اء التراثیإلح

  



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي
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 مقاالت 

  ،1، ش1388، فصلنامه فقه و حقوق، «های گوناگون از حقوق طبیعیقرائت»قربان نیا، ناصر. 

  ،مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه»و مرتاضی، احمد و امیرپور، حیدر،  مظهر یعلقراملکی» ،

 .1دفتر ، 1388فقه و مبانی حقوق اسالمی،  دوفصلنامه

 ،شرط خالف مقتضای عقد و فرق آن با شرط خالف اطالق عقد، کانون، شهریور،  سینایی، محمدتقی

 .1345، 30شماره 

  ،کاتوزیان، ناصر، نقش قراردادهای خصوصی در نکاح، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 .105-86، 20بهمن، شماره 

 793-767: 96، زمستان 4شماره های فقهی، ثمنی، لیال، فرزندآوری مقتضای اطالق عقد نکاح، پژوهش. 

  ،یتباهل، فقه «کنترل جمعیت»نوری همدانی، حسین ،1382 33، ش. 

 یرساناطالع هاییگاهپا

  1390سال فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه، دوم شهریور :

https://fazellankarani.com/persian/lessons/3045 
  ،1394جوادی آملی، عبداهلل، درس خارج فقه، مبحث بیع :http://eshia.ir/fegh/Archive/qom 

  1394، مبحث نکاح، ــــــــــــ :http://eshia.ir/fegh/Archive/qom 

  ،1414سبحانی، جعفر، درس خارج فقه، کتاب الصلوه ،http://eshia.ir/fegh/Archive/qom 

http://eshia.ir/fegh/Archive/qom
http://eshia.ir/fegh/Archive/qom

